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 چکیده
مطالعه  کی قیزائران امام رضا )ع( از طر ارتیتجربه ز ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

 یرکتمشاهده مشا نیاساس، از روش مصاحبه و همچن نیانجام شده است. بر ا یدارشناختیپد

هدفمند استفاده شده است.  یریگ نمونه یاز استراتژ یفیک یریگ نمونه یاستفاده شده است. برا

بر حسب جنس و  یتوازن نسب کی انیم نیانجام شد که در ا کنندگان رکتمصاحبه با مشا 99

 در مزیج امیلیو  هیمطالعه از نظر یچارچوب مفهوم یزائران و مجاوران برقرار شده است. برا نیب

مفهوم  فیدر تعر یدار نیسنجش د یبوم یها و مدل ها هیاز نظر یقیو تلف ینیتجربه د فیتعر

ها )اعمال( و احساسات و  (، کنشاتی)ذهن ها شهیشامل سه بعد اند سبر اسا ارتیتجربه ز یاصل

در هر سه  ینید یها از تجربه یدهنده تنوع پژوهش نشان یها افتهیعواطف استفاده شده است. 

زائران و مجاوران در  ینید یها تجربه نیب حال، نیبوده است. درع ینیابعاد تجربه د بعد از

گذران وقت در حرم تفاوت وجود داشته  یمقدس و الگو اءیهمچون باور به اش ییها شاخص

از دو گروه  کیهر نیموجود ب یها تنوع ،یارتیتجربه ز یها عناصر و مؤلفه ریاست؛ اما در سا

 مشابه با هم بوده است.زائران و مجاوران 

 .ها، احساسات و عواطف کنش ات،یذهن ،ینیتجربه د ،یدارشناسیپد ارت،یز: ها کلیدواژه
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 مسألهطرح 

شناسی اهمیت جدی  داری و الگوهای دین ورزی همواره در میان مطالعات جامعه دین

موضوع ویژه  عنوان زمان به های دین ورزی هم هایی از مؤلفه داشته است. در این میان، بخش

سو  ها بوده است. زیارت، یکی از این همین موضوعات است که از یک موردتوجه سایر رشته

موردتوجه جامعه شناسانِ دین و از سوی دیگر موردتوجه پژوهشگران حوزه گردشگری و 

روست که مقاصد زیارتی و  ریزی شهری است. این اهمیتِ فزاینده ازآن همچنین برنامه

های اخیر هرچه بیشتر موردتوجه مردم جوامع مختلف  دینیِ زیارت طی سالازجمله مقاصدِ 

ها هم  های عرفی شدن، زائران و زیارت ی گسترش نشانه دیگر، در زمانه بیان اند. به قرار گرفته

اند. این تعارضِ ظاهری در واقعیت اجتماعی مربوط به دین خود  افزایش چشمگیری داشته

طور ساده  تماعی متنوع در این زمینه بوده است؛ اما بههای اج انگیزشی برای پژوهش

ازپیش به  توان گفت که بحران هویت و معنا در دوره مدرن، انسانِ عصر مدرنیته را بیش می

جستجوی معنا واداشته است؛ اما این جستجو معنا، هرچند او را به بازدید و زیارت از مقاصد 

داری  ه معنای گرایش بیشترِ او به ابعاد مختلف دینزیارتیِ دینی نیز سوق داده، اما لزوماً ب

گرایی  دهنده گسترش معنویت نیست. در واقع گسترش گرایش به زیارت، هرچند نشان

ویژه ابعاد عملی آن  داری در ابعاد مختلف آن، به است، اما لزوماً به معنای افزایش سطح دین

به سفر در جوامع مختلف نیز  نیست. این رشد و افزایش در میل به زیارت به تبعِ میل

تقویت شده است؛ بنابراین در جوامع دینی هم به نوبه خود میل به زیارت افزایش یافته، 

داری منجر نشده است. در  های عملی دین هرچند لزوماً منجر به افزایش تقید به شاخص

ص داری همراه با افزایش دو شاخ های عملی دین جامعه ایران، کاهش محسوس در شاخص

خوانی و دیگری، زیارت کردن اماکن مقدسه بوده است. بر این  شرکت در مجالس روضه

طور که میزان شرکت در  دهد همان های ملی انجام شده نشان می اساس، مقایسه پیمایش

 0/90ازآن  ( و پس2092درصد )سال  0/98(، به 2098درصد )سال  9/00مراسم روضه از 

 9/90(، به 2098درصد )سال  2/92اماکن مقدس نیز از ( رسیده، زیارت 2099درصد )سال 

( رسیده است. این در حالی است که 2099درصد )سال  0/99( و 2092درصد )سال 

درصد و  0/90درصد به  0/22شاخص تقید به نمازخواندن در همین بازه زمانی مشابه از 

 Taliban, & Rafiee)یافته است  درصد کاهش 92درصد به  28تقید به روزه گرفتن از 

Bahabadi, 2010: 110.) ورزی تاکنون نیز استمرار داشته است  این تغییرات در الگوی دین
(Taliban, 2015.) 
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با توجه به افزایش اهمیت زیارت در جوامع و نقش مهمی که در جوامع دینی دارد، 

این  پرداختن به این موضوع از جوانب گوناگون نیز اهمیت بیشتری یافته است. یکی از

های تجربه زیارتی نزد زائران است. دستیابی به  ها و شاخص جوانب، شناسایی ابعاد، مؤلفه

های حوزه زیارت  تواند برای ساخت مقیاس سنجش برای پیمایش خوبی می چنین هدفی، به

های مختلف در تجربه  با هدف رسیدن به نتایجی قابل تعمیم در مورد میزان بروزِ شاخص

ائران، به کار آید؛ اما تحقق این هدف اوالً در پرتو شاختِ همدالنه از تجربه زیارت در میان ز

زمان به دو مفهوم متمایز، اما نزدیک به همِ کنش زیارتی و  دینی زیارت و دوم، توجه هم

تواند شامل اعمال و آدابی باشد که حین حضورِ  تجربه دینی زیارت است. کنش زیارتی می

دهد؛ اما تجربه دینی که از مصادیق مختلفی از حاالتِ مؤمن،  ام میزائر در مکان زیارتی انج

ازجمله زیارت قابل تحقق است، یک حالت انفعالی، غیرقابل توصیف و درونی از احساس 

کند.  دار در خالل مشارکت در عبادت یا منسک یا مکاشفه معنوی تجربه می خاص فرد دین

حال وابسته به کنش است؛ بنابراین باید گفت  تنهایی خالی از کنش و درعین چنین حالی به

« تجربه زیارت»تر به نام  که کنش زیارتی و تجربه دینی زیارت، دو بعد از یک مفهومِ بزرگ

تقلیل به دیگری نیستند، هر دوی این  یک از این دو مفهوم قابل که هیچ هستند. درحالی

 فرض شوند.« جربه زیارتت»توانند برابر با کل مفهوم  وجه نمی هیچ مفاهیم نیز به

سومین نکته در این جا توجه به تمایز بین سفر زیارتی و زیارت است. الگوی سفرِ 

ها و نگرش او  نوبه خود، مفهومی متمایز و در بردارنده کنش زیارتیِ زائر، باورمندی زیارتی به

ر زیارتی حال، سف شود. درعین به زیارت و همچنین تجربه دینی او در خالل کنشِ زیارت می

اعم از مفهوم تجربه زیارت است. چرا که در خالل سفرِ زیارتی، فردِ زائر عالوه بر زیارت، 

تجاربِ دیگری ازجمله تفریح و گردش و استفاده از امکانات دیگر شهر زیارتی، با اهدافی 

 ,Nodehi, Yousefi)غیر از زیارت هم خواهد داشت؛ بنابراین گونه شناسی سفر زیارتی 

Mohammadpour, 2015)  با گونه شناسی کنش زیارتی(Mokrizadeh, 2011)  تفاوت

تر به تمایز بین کنش زیارتی و  توان اولی را اعم از دومی دانست؛ اما تمایز مهم دارد و می

 شود. تجربه دینی زیارت مربوط می

ترین مکان مقدس زیارتی حرم امام رضا )ع( است.  برای ایرانیانِ مسلمان، مهم

توان در حرم امام  های و نمودهای تجربه زیارتی ایرانیان مسلمان را می ترین ویژگی عمیق

رضا )ع( مشاهده کرد؛ بنابراین شناساییِ ابعاد و وجوه مختلف تجربه دینی زیارت بین 

ها و نمودهای تجربی آن  ایرانیان مسلمان در حرم امام رضا )ع( با حداکثر تنوع در جلوه

های مختلف زائران خواهد بود، چرا  ای برای شناخت گونه کار مقدمهحاصل خواهد شد. این 



 

 

 

 

 
 

 

 8935، تابستان 58، شماره 62سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 825
 

های تجربه دینی زیارت نزد زائران کشف  ای ابعاد و ویژگی که از طریق چنین مطالعه

 شود تا بر اساس آن بتوان مدلی برای گونه شناسی زائران به دست آورد. می

أثیر حرم امام رضا )ع( بر بر اساس آنچه گفته شد و به طور ساده اهمیت جایگاه و ت

ویژه شیعیان، در این مطالعه تجربه زیارت از  زندگی دینی و باورهای ایرانیان مسلمان به

است که طریق یک پژوهش پدیدارشناسانه بررسی شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این 

ه این های اصلی تجربه دینی زیارت نزد زائران امام رضا )ع( چیست؟ پاسخ ب ابعاد و مؤلفه

های  های تجربه زیارت در پژوهش تواند مبنای ارائه مدلی برای سنجش شاخص پرسش می

 ویژه مطالعات پیمایشی قرار گیرد. تجربی دیگر به

 پیشینه تحقیق

( به بررسی تجربی زیارت امام رضا )ع( پرداخته است. در این پژوهش به 2011مکری زاده )

زنِ زائر شیعه در مشهد  0با بررسی و مصاحبه با بررسی پدیدارشناختی تجربه دینی زیارت 

پرداخته شده است. در پژوهش وی، تجربه زیارتی با الگوبرداری از مدل برساخت اجتماعیِ 

واقعیت از برگر و الکمن، در دو سطح عینی و ذهنی، پدیدارشناسی تجربه دینی زیارت، 

ن کنش مناسکی و اعتقادات زما صورت مطالعه کیفی مناسکِ زیارت با بررسی هم عمالً به

 زائران، تقلیل یافته است.

اند،  گیری هدفمند انتخاب شده از تجارب زیارتی شش زائر در مشهد که به روش نمونه

نشان داده که اوالً مناسک زیارت، عقیده به تقدس، عقیده به شفاعت، دلدادگی، خضوع، 

ت است که برحسب توسل جویی، مناجات و آرامش از موضوعات مرکزی معنای زیار

العادگی زیارت  مندی زیارت، عقیده به خارق تر شامل آداب اشتراک معنا به سه مقوله کلی

اند. ثانیاً هر سه مقوله معنایی مذکور در همه تجارب زیارتی  شده شونده و جذبه تقسیم

دهنده پدیدار اجتماعی زیارت است. در  کنندگان وجود دارد و این اشتراک نشان مشارکت

العادگی  ابل، وجه تفریدی زیارت عمدتاً مربوط به میزان رعایت آداب زیارت، ادراک خارقمق

 زیارت شونده و میزان جذبه و پیوستگی به اوست.

های  بندی ( با مرور بر تکثر موجود در صورت2015مطالعه نودهی و همکاران )

داری افراد  ز دینداری و سفرهای زیارتی و با فرض اینکه زیارت و آداب آن بخشی ا دین

های مختلف زائران امام رضا)ع( به این پرسش پاسخ  است، از طریق تنقیح و تشریح تیپ

بندی )تلفیقی(، بیشترین انطباق و تناسب را با زائران مرقد امام رضا  دهد: کدام صورت می
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توان در چهار سنخ کلی  کنندگان را می دهد که مشارکت )ع( داراست. نتایج نشان می

 گذران، در حال گذار، مناسک گرا و وجودی جای داد. خوش

( بر این باور است که: معنای عمیق و نهفته زیارت همانا پذیرفتن 2015زردموی )

ها و مناسکی که برای زیارت  باشد. در پس تمام حرف و فوق بشری امام می« مقام الوهی»

یرمعمولی است؛ که اگر این داند که امام شخص متمایز و دارای قدرت غ وجود دارد، زائر می

نکته موردپذیرش نباشد، انتظار بروز فعل زیارت غیرمعقول است و دقیقاً به همین خاطر 

ترین مسئله برای زائر آن  ترین و مهم توجه امام هستند. با ارزش است که زائران دنبال جلب

نتظر طلبیده شدن است که دریابد امام به او توجه کرده است یا نه. اینکه بخشی از زائران م

هستند، دقیقاً به همین علت است. از نظر آنان رفتن به زیارت پیش از آنکه طلبیده بشوند، 

معنا و پوچ است. مواردی نظیر خضوع و فروتنی، عاشقی و دلدادگی، بر مدار مقام الوهی  بی

 شوند. چرخند و به عبارتی موارد ثانوی و تبعی زیارت محسوب می امام می

و فهم زائران « زیارت امام»( در مطالعه خود به بررسی پدیده 2015مکاران )طالبی و ه

اند. در بررسی زیارت، چهار بعد قابل شناسایی شده است؛ آداب و مناسک که  ایرانی پرداخته

اند  مربوط به نحوه انجام زیارت است )وجه عملی(، اعتقاداتی که در پس این اعمال نهفته

معه و درک فرد )زائر( از این کنش. هدف این مطالعه بررسی و )وجه اعتقادی(، شرایط جا

فهم کنش زیارت از منظر کنشگر، تفهم کنشگران بوده و محققان با استفاده از روش تحقیق 

های تحقیق از طریق  اند. داده کیفی و شیوه نظریه مبنایی، به معنا کاوی این کنش پرداخته

عنوان تکنیک کمکی استفاده شده  اهده نیز بهمصاحبه عمیق به دست آمده ولی از روش مش

است. الگوی پارادایمی زیارت با توجه به پدیده محوری حضور در حرم امام رضا )ع( و 

های کنش زیارت و پی  برقراری نوعی ارتباط، زمینه، شرایط میانجی، شرایط علّی، استراتژی

 آمدهای آن بررسی شده است.

سیاح در  -دوگانة زائر »( با عنوان 2012قوامی ) ی اجتهد نژاد کاشانی و در مطالعه

 سیاحت، با مقایسه در زیارت به بیان شده است که: گرایش« تجربة زیستة سه نسل

مشاهده شد؛ و تفاوت چندانی از این  سوم نسل از بیش دوم و اول های نسل در طورکلی، به

این خصوص به طرز  حیث در میان نسل اول و دوم وجود ندارد؛ اما گرایش نسل سوم در

ها  رسد که آن های دو نسل پیش از خود متفاوت است و به نظر می محسوسی با گرایش

 تمایل بیشتری به سیاحت دارند تا زیارت.

( به مطالعه مناسک و جهان معنایی 2015در پژوهشی دیگری شریعتی و کاشی )

کنند تا  تالش می اند. زائران جوان مزار سهراب، زائران مزار سهراب سپهری پرداخته
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داری را خلق و تجربه کنند؛ الگوهای متنوعی که هرکدام در عین  های جدیدی از دین گونه

ها را به نحو  گیرند و آن فاصله داشتن از دین و مناسک سنتی، عناصری از آن را وام می

 عنوان نوعی تالش برای ابداع توان به دهد. در ایران این پدیده را می جدیدی نمایش می

داری که  شکلی گشوده و منعطف از دین تفسیر کرد. تجربه اشکالی از معنویت و دین

های اصلی آن  گرایی، کمرنگ بودن وجوه سیاسی و سیال و منعطف بودن از ویژگی کثرت

های گرم و شورانگیز معنوی در قالب ایجاد تحول در  حال قادر به تولید تجربه است و درعین

 مناسک دین عامه است.

مسیحی بیشتر  -های خارجی، تعدد تحقیقات در بستر جهانِ غربی میان پژوهشدر 

های روس و آلمانی در بازدید از کلیسای  های توریست است. در پژوهشی با موضوع انگیزه

ترین انگیزه برای بازدید، برای هر دو گروه تاریخ این  سنت نیکالس نشان داده شده که مهم

ها نیز بر  حال، برخی از پژوهش (. درعینayrak, 2016Bideci & Albباشد ) کلیسا می

 اند. های سکوالر متمرکز بوده زیارت

های جنگ  های زیارت سکوالر از میدان همچنین مطالعه دیگری در خصوص انگیزه

های  گالی پولی ترکیه در بین مسافرانی از زالند نو و استرالیا انجام شده است. بر اساس یافته

اند  نگیزه در بین زائران این زیارت سکوالر وجود داشته است که عبارتپژوهش پنج دسته ا

 Hydeهای دوستانه و سیاحانه ) گرایانه، زیارت خانوادگی و انگیزه های معنوی، ملی از: انگیزه

& Harman, 2011.) 

ای کوشیده تا موضوع تجربه اماکن مقدس  ( در مطالعه2009) 2حال، اندریوتیس درعین

واقع « آتوس»فرد زائران مرد کوه  های منحصربه آمده از تجربه دست های به یافتهوسیله  را به

بررسی کند. این مطالعه با رهیافت  -که به کوه مقدس نیز معروف است  –در یونان 

های  پدیدارشناسانه و با استفاده از گفتگو با زائران، مشاهده مشارکتی و مطالعه دل نوشته

عنصر اصلی در تجربه بازدید از این مکان  0نهایت محقق به  زائران انجام شده است. در

ها، هنرها، میراث  بعد فرهنگی: معماری -9بعد معنویت مکان  -2مقدس رسیده: 

سکوالر بودگی )عرفی شدن(: شیوه جمعی زندگی، نمود  -0مانده، مراسم سنتی و..  برجای

ی عجیب با معنوی محیط طبیعی: عنصری اساسی که پیوند -8مادی مذهب ارتدوکس 

 .عنصر آموزشی: یادگیری بیرون از کالس، رشد و توسعه فردی و.. -0دارد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Andriotis 
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مطالعه تجربه اماکن مقدس ارتدکسی در ادبیات پژوهش در غرب نیز بسیار کم 

 & Nolanعالوه این مطالعات همانند اغلب مطالعات توریسم مذهبی و زیارتی ) باشد. به می

Nolan, 1992; Eade & Sallnow, 2000های مقدس شلوغ اجرا شده بودند که  ( در حرم

نمایند. با وجود ادبیات گسترده درباره  در این نوع اماکن مقدس کاال بودگی را تجربه می

بازدید از اماکن مقدس، ابعاد و وجوه اصلی که توصیف گر ماهیت تجربه اماکن مقدس 

 طور واضح و شفاف شناسایی نشده است. باشند، هنوز به

های مختلف مربوط به زیارت و تجربه دینی در دوره  ر مجموع باید گفت، پژوهشد

های مبهم، رازآلود و ناشناخته است تا بلکه هریک  معاصر بیشتر متمرکز بر تنوعی از تجربه

ویژه با توجه به تنوع  بتوانند توصیفی همدالنه از تجربه زائران را به دست دهند. این، به

های گوناگونِ گاه غیرمذهبی )ازجمله محلِ  های مختلف در مکان یارتروزافزون گرایش به ز

های مختلف،  های تخریب شده در حمالت تروریستیِ یازده سپتامبر( شامل مکان ساختمان

شود؛ اما در میان  های دینی و غیردینی متنوع می های متنوع مردم و با گرایش گروه

های  ر روی مطالعه تجربی زیارت در مکانهای داخلی، تمرکز بیشتر پژوهشگران، ب پژوهش

ها نیز به  ویژه شیعیان بوده است. در این میان، معدودی از پژوهش زیارتی مسلمانان به

های متنوع دیگری همچون آرامگاه شعرا و نویسندگان  های در حال رشد به زیارت گرایش

یک  حال هیچ ین(. درعShariati Mazinani, & Gholamreza Kashi, 2015اشاره دارند )

ها تنها بر وجه  تمامی وجوه زیارت نیست. برخی از آن ها دربرگیرنده نگاه به از این تالش

کنشِ زیارت و برخی دیگر تنها بر وجه انگیزش و برخی دیگر بر وجوه عاطفی و تجربه دینیِ 

 اند. خاص حاصل از زیارت تمرکز داشته، یا بین مفهوم زیارت و سفر زیارتی خلط کرده

 مبانی نظری

 مفهوم زیارت

و به معنی سفری است که زائر به آن  Pilgriamageزیارت در انگلیسی معادل واژه 

)بیگانه( است و در جریان بسط  peregrineپردازد. اصطالح انگلیسی، مشتق از واژه  می

 کند. شود که به کشورهای دیگر سفر می معنی، به کسی اطالق می

آمدن، یا رفتن به جایی به قصد مالقات و دیدار »عنای از نظر لغوی، به م« زیارت»

 ,Dehkhodaنهفته است )« میل و گرایش»است. در ریشه این واژه، مفهوم « کسی یا جایی

2006, V.2: 1599.) 
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گویند،  می« زائر»رو، زائر را  کند. ازاین داللت بر عدول می« زیارت»در زبان عربی، واژه 

شود. در اصطالح زیارت، قصد  در حقیقت از غیر روگردان میکند  که زیارت می چون هنگامی

سوی  نمودنِ مزور، همراه با اکرام و تعظیم قلبی و انس روحی با مزور است. زیارت، رفتن به

قصد تعبّد، انس گرفتن یا کمال است. در فرهنگ اسالمی، معنی واژه  یک انسان یا مکان، به

کند. به این معنی که گاهی در مورد اشخاص  ق میزیارت به اعتبار زیارت شونده، مزور، فر

وجود دارد « باب زیارت األخوان»رود. مثالً در کتاب الکافی بابی تحت عنوان  به کار می

(Foolad & Norouzi, 2015: 10.) 

و   «زار»شناسی زیارت، واژه عربی و مصدر ثالثی مجرد از فعل  همچنین از نظر لغت

است « دمی و مؤانست یا حاجتی به خانه یا دیدار کسی رفتنبرای هم»و به معنای « یزور»

ها و  متبرک و بقعه ویژه شیعیان به رفتن اماکن و مشاهد و در فرهنگ و آیین مسلمانان و به

عنوان تشرف باطنی برای پیامبران، امامان، امامزادگان و  نیز خواندن ذکرها و دعاهایی که به

 اولیا خوانند، زیارت گویند.

ین در نظر فرد مسلمان، زیارت به معنای برقرار کردن ارتباط قلبی است با حجت بنابرا

باشد؛ و  منزله قراردادن خویش در حوزه روحانیت و فیض بخشی امام و پیامبر می خدا و به

عنوان یک فرهنگ قدسی و روحانی متجلی  به همین جهت است که زیارت در نزد شیعه به

  گردد. می

قصد  رود، به گویند که وقتی به زیارت مزور و مراد خود می ائر میجهت ز زائر را ازآن

قصد دیدار و مزور خود  زیارت مزور خود، از کار، شغل، دنیا و خانواده خود عدول کرده و به

قصدت حرمک »نامه پیشوایان شیعه آمده  شتابد این همان است که در زیارت سوی او می به

جتماعی، زیارت مراسمی دیرینه و متداول بین اقوام به لحاظ مذهبی و ا«. و اتیت مشهدک

های متفاوتی دارد و هر  و مذاهب و ادیان گوناگون است، اما از نظر محتوایی و روش، گونه

دین و مذهبی بر اساس مبنای اعتقادی و بزرگان و رهبران مذهبی و احساسات و عواطف 

 انسانی خود، به مراسم زیارت توجه دارد.

تواند چند مصداق  توان گفت که این واژه می ز مبانی مفهوم زیارت، میبندی ا با جمع

 متمایز داشته باشد:

 های اولیای دین: ها و مقبره ها، بارگاه حرم .8

 حرم ائمه شیعه و امامزادگان.8و  0و  9های بندهای  دارای ترکیبی از ویژگی : 
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 مدفن اهل قبور )مردگان(: .6

 مقبره شهدا 

 وام و آشنایانعموم مومنانِ مدفون یا اق 

 2های مشهورِ غیردینی شخصیت 

 های مقدس: مکان .9

  ،)دارای روایت/ داستان مرتبط با امر مقدس: سانتیاگو دی کامپوستله )اسپانیا

 9فاطیما )پرتغال(

 های دینی: مسجدالحرام )مکه/ عربستان(،  مساجد، کلیساها و سایر عبادتگاه

 .0ایران( مسجدالنبی )مدینه/ عربستان(، مسجد جمکران )قم/

 یا در موقعیت ویژه اجتماعی: هر فرد مقدس یا محترم .4

 روحانیان و رهبران دینی 

 راهبران سیاسی 

 مفهوم تجربه دینی

سو  های دینی شالیرماخر از یک اش به ایده پردازی از تجربه دینی در آشناترین پیشینه مفهوم

یلیام جیمز، معتقد (. وShojaeizand, 2009و ویلیام جیمز از سوی دیگر وابسته است )

. به این معنا، 8است که منشأ و لبّ تجربه شخصی دینی در مراتب عرفانی آگاهی قرار دارد

داند. ویلیام جیمز معتقد  ویلیام جیمز تجربه دینی را به آگاهی و شناخت دینی مرتبط می

او به چه معناست؟ « مراتب عرفانی آگاهی»توان پرسید که عبارت  است پیش از هر چیز می

توان آن تجربه  ای واجد این چهار نشانه باشد، می کند که هرگاه تجربه چهار نشانه را ذکر می

 را عرفانی خواند:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های مرده صرفنظر از قضاوت در مورد مؤمن بودن یا نبودن آنها، از آن جهت که مورد زیارت افراد مؤمن یا در  شخصیت -2

 2015این مورد ن.ک. شریعتی و غالمرضا کاشی، توانند مصداقی از زیارت واقع شوند. در  گیرند، می جستجوی معنویت قرار می

، فصل سوم: 2018های دارای روایت مقدس ن. ک به پویافر،  های زیارتی یادشده به عنوان مکان در مورد مصادیق مکان -9

 های پیاده روی زیارتی در ادیان دیگر. آیین

 مقدس نیز باشد. تواند مصداقی از مکان دارای روایت مرتبط با البته مسجد جمکران، می -0

4. Mystical States of Consciousness 
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موجب آن، حالتی نفسانی را در رده  ای که به ترین نشانه الوصول سهل: 8وصف ناپذیری -8

وراً دهد، ف دهد، سلبی است. کسی که این حال به او دست می احوال عرفانی قرار می

توان در قالب الفاظ، گزارشی رسا از محتویات آن ارائه کرد.  گوید، تعبیرناپذیر است و نمی می

توان آن را به دیگران  ای که کیفیت این حالت باید مستقیماً به تجربه درآید؛ نمی نتیجه

های  ابالغ کرد یا انتقال داد. به لحاظ این ویژگی، احوال عرفانی بیشتر شبیه حالت

 های عقلی. اند تا حالت یاحساس

اند، به نظر  احوال عرفان با اینکه به حاالت احساسی بسیار شبیه :6معرفت بخش بودن -6

های شناختی نیز هستند. احوال عرفانی  کنند، حالت هایی که این احوال را تجربه می آن

تواند راه  میاند که عقل استداللی به کنه این اعماق ن مراتبی از بصیرت به اعماقی از حقیقت

مانند، نوعی اشراق، انکشاف و سرشار از معنا و  بَرَد. احوال عرفانی، اگرچه تماماً ناگفته می

 القاعده حس غریبی از حجیت را تا مدتی به دنبال دارند. نفوذند و علی

شود. دو صفت  هر حالت نفسانی که دارای این دو ویژگی باال باشد، عرفانی نامیده می

 شود: ها یافت می کمتری نشانه تجربه عرفانی است؛ اما معموالً در این تجربه بعدی با قطعیت

استثنای موارد نادر، به  آورند. به احوال عرفانی مدت زیادی دوام نمی :9زودگذر بودن -9

ازآن، احوال  رسد که نیم ساعت یا حداکثر یکی دو ساعت، مرزی است که پس نظر می

 -ها ممکن است شوند. اغلب پس از محو شدن، کیفیت آن عرفانی در پرتو روزمرگی محو می

گردند،  در خاطر زنده شود؛ اما این کیفیت وقتی که احوال عرفانی بازمی -طور ناقص البته به

بارز و مشخص است و از بازگشتی به بازگشت دیگر، مستعد بسط مدام در جهت آن چیزی 

 شود. صورت غنا و نفوذ باطنی احساس می است که به

توان با تمهیداتی ارادی، مانند تمرکز، اجرای تمرینات خاص  اگرچه می :4انفعالی بودن -4

شود، وقوع احوال عرفانی را  های سلوک تجویز می های دیگری که در کتاب بدنی یا به روش

کند که گویی  شود، عارف احساس می که نوع خاص آگاهی شروع می تسهیل کرد، همین

آید و گاهی واقعاً به تسخیر و تصرّف قدرتی برتر درآمدهاست  خودش به حال تعلیق درمی

(James, 2014: 14-15.) 

 اند: برخی نویسندگان پنجمین ویژگی را نیز افزوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ineffability 

2. noetic quality 

3. transiency 

4. passivity 
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طور انفرادی حاالت تجربی را درون خود  انسان به نوعی آزمایش شخصی است: -8

ت متن تجربه را آزماید؛ بنابراین، تجربه امری خصوصی و شخصی است و در این صور می

بندی کرد و آن را روانه  توان یک تجربه را بسته توان به دیگران منتقل کرد. هرگز نمی نمی

 (.Azerbaijani, Shirazi, Lavasani, Habibi, 2016: 68دیگران ساخت )

های تجربه دینی، والتر استیس  عالوه بر نظر جیمز و شالیرماخر در برشمردن ویژگی

های عرفانی و تمایز نهادن بین  سی عینی و پدیدارشناسانه از تجربه( با برر2209-2990)

تجربه و تعبیر آن تجربه، تالش دارد تا ناب و خالص از نفس تجربه عرفانی ارائه دهد. به 

، 9، وحدت حقیقی«2آگاهی وحدانی»عقیده او گوهر تجربه عرفانی را دارای هفت ویژگی 

احساس »، «احساس عینیت یا حقیقت داشتن»، «مکان بودن زمان و بی بی»، «0خأل )عدم(

، «احساس امر قدسی، حرمت دار یا الوهی»، «، صلح و صفا و مانند آن8تبرک و تیمن

 (.Stace, 1988داند ) می« بیان ناپذیر بودن»و « متناقض نمایی»

ترین  ( بودایی شناس شهیر و بزرگ2200-2992عالوه بر این، رایستز تیتارو سوزوکی )

)بیداری و  0های مشترک ساتوری ده آیین ذن )بودیسم( به جهان غرب ویژگیشناسانن

 اشراق و انشراح صدر ناگهانی( را چنین برشمرده است:

، «2درون بینی یا بصیرت»، «9ابالغ ناپذیری»، «9توضیح ناپذیری»، «0غیرعقالنی بودن»

و « 28عتالاحساس ا»، «20صبغه غیرشخصی»، «29احساس عالم باال»، «22ایجاب»، «22ثقت»

البته سوزوکی مدعی نیست که امور یادشده ویژگی مشترک همه «. 20ای بودن لحظه»

های عرفانی است که در حوزه آیین بودا  تجارب عرفانی است. موضوع سخن او تجربه

 (.Stace, 1988: 34-35شود ) نامیده می« ساتوری»

 های دینی انواع تجربه

اند.  متعددی از انواع تجارب دینی به دست داده های بندی پژوهان دسته فالسفه دین و دین

 اند: ( پنج دسته2208برای مثال انواع تجارب دینی از نظر سوئین برن )

واسطه شیء محسوس که در قلمرو تجربه همگانی است؛ مانند دیدن  تجربه به -2

 خداوند در تمثال شخصیتی مقدس،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Unitaryconciousness  6. Irrationality    11. affirmation 

2. the one     7. Inexplacability   12. sense of beyond 

3. Blessedness    8. Incommunicability   13. impersonaltone 

4. Blessedness    9. intuitive insight   14. feeling of exaltation 

5. Satori     10. Authoritativeness   15. momentariness 
6. irrationality  

7. inexplacabili ty  
8. incommunicability  

9. intui tive insigh t  
10. authoritativeness  

11. affirmation 
12. sense of beyond 

13. impersonaltone 

14. feeling of exaltation  
15. momentariness 
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ربه مواجهه موسی )ع( با واسطه شیء محسوس، نامتعارف و مشاع؛ مانند تج تجربه به -9

 خداوند در وادی مقدس،

ای شخصی که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف  واسطه پدیده تجربه به -0

 است؛ مانند تجربه خداوند در رؤیا یا مکاشفه.

ای شخصی که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف  واسطه پدیده تجربه به -8

 ( از شهود مسیح )ع(.2222-2229نیست؛ مانند تجربه قدّیسه ترزا )

 تجربه بدون واسطه هرگونه امر حسی. -0

طور نسبی در بین فالسفه دین مورد وفاق است،  بندی دیگری که به دسته

 اند: ( است. از نظر دیویس تجربه دینی شش نوع2292) 2بندی دیویس تقسیم

 ها به دلیل شود که دینی بودن آن : به تجاربی گفته می9تجارب تفسیری -الف

آیند که در پرتو  های خودِ تجربه نیست، بلکه به این دلیل دینی به شمار می ویژگی

اند؛ یعنی فاعل تجربه بر اساس یک سری  شبکه تفسیری دینی، مقدم نگریسته شده

داند که بالها و  نگرد. برای مثال فرد مسلمان می ها می سلسله تفسیرهای مقدم به آن

آید. حال فرض کنید اگر مصیبتی  برای بشر پیش می مصائب در اثر انجام دادن گناهان

مانند زلزله برای آن شخص پیش آید، او هم بر اساس آن اعتقاد قبلی خواهد گفت که 

 این تاوان گناهان من و عذاب الهی است.

ها نقش  گانه در آن : نوعی ادراک حسی است که حواس پنج0حسی تجارب شبه -ب

فرشتگان، تکلم با خداوند، احساس حضور خداوند یا دارند؛ مانند رؤیای دینی، دیدن 

 گیرد. های او( که در همین دسته قرار می امر قدسی )جلوه

های ذیل  : شامل وحی، الهام و بصیرت با محتوایی دینی و ویژگی8تجارب وحیانی -ج

 است:

مدت، معرفت زایی بدون مقدمات متعارف استدالل و تفکر، دخالت  ناگهانی و کوتاه

 ناپذیر بودن. درستی آن و توصیف بیرونی در معرفت، ایمان راسخ فاعل آن بهعامل 

ها ایمان فاعلِ تجربه تازه متحول، شکوفا و  : تجاربی که در آن8تجارب احیاگر -د

 شود. عمیق می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Caroline Frank Davis 

2. interpretive experience 

3. quasi-sensory 

4 . revelatory 

5 . regeneration experience 
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انگیز  شود و جنبه هراس : از مواجهه با امر قدسی حاصل می2تجارب مینوی -هـ

 و موجب خشوع و خشیت و گرمی است. انگیز )جمال( دارد )جالل( و دل

ها باشد:  های عرفا از احوال خود که دارای این ویژگی : گزارش9تجربه عرفانی -و

های زمان و مکان و فردیت،  احساس واقعیت مطلق، احساس رهایی از محدودیت

 (.Stace, 1988: 77-78احساس سعادت و آرامش )

های مقدسی از  انی در اسالم هم ساحتهای دینی و مکاشفات عرف عالوه براین، تجربه

ها به دلیل تمسک به راه و رسم و  شوند که انسان عارف در آن جهان هستی را شامل می

شود. عناصر بنیادین این قلمرو  سلوکی خاص با تجلیاتی راز آلود، از خالق هستی مواجه می

ی باطن بیشتری ای وثیق با قلب و روح عارف در پیوند بوده و هرچه عارف صفا گونه به

بستگی نهایی انسان، با وضوح و تأثیر بیشتری در  های پدید آمده از دل داشته باشد، جلوه

بینش و انگیزش فرد تجربه کننده قرین خواهد بود. گزارش از احوال عرفا با این وصف که 

پیچیده به رمز و راز و کتمان است، بر دشواری پژوهش علمی در این حوزه افزوده و فهم 

سرار آن بدون همدلی و مراتبی از اهلیت در عرفان، بسیار دشوار خواهد بود )آذربایجانی، ا

2020 :209.) 

تواند در بستر  ویژه برای یک مسلمان می بر اساس آنچه گفته شد، تجربه دینی به

 متنوع زیر محقق شود:

 های فردی واجب یا مستحبی مناسک دینی فردی/ عبادت .2

 های مستحبی مناسک واجب یا آیین مناسک جمعی دینی اعم از .9

 زیارت .0

 دعا و نیایش .8

 دهش و دریافتِ خیر )احسان( دینی .0

در این میان، زیارت، حالتی ویژه دارد که در حین آن ممکن است عبادت فردی، 

خصوص، دعا و نیایش هم انجام شود. در  مشارکت در یک اجتماع عبادی جمعی و به

عنوان تعریف عملیاتی  مطالعات اجتماعی دین به داری و آنچه پژوهشگران های دین پژوهش

عنوان  به -طور ضمنی تصریح یا به به -اند، تجربه دینی همواره  داری به آن پرداخته دین

های سنجش و  داری پذیرفته شده است. این توجه به تجربه دینی از مدل بعدی از دین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . numinous experience 

2 . mystical experience 
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ها و  تدوین شده تا مدل مسیحی 2داری غربی که عموماً در بستر اجتماعی های دین سنجه

 ,Shojaeizand, 2005; Taliban, 2009; Kazemi & Farajiهای ویژه مسلمانان ) سنجه

( دیگر Khodayarifard, 2008حال برخی پژوهشگران ) ( قابل مشاهده است. درعین2010

اند  تعریف کرده و برخی دیگر ترجیح داده« عواطف دینی»به جای این بعد، بعدی با عنوان 

( درنظر بگیرند؛ Kazemi & Faraji, 2010« )عواطف و تجربه دینی»دی با عنوان بع

داری به شمار  عنوان بعدی از دین ای از بروز تجربه دینی، به بنابراین، زیارت مصداق یا نشانه

 رود. می

 مدل مفهومی
هش های کیفی پژو برای آنکه مفهومِ تجربه دینی زیارت برای داشتن چارچوبِ تفسیریِ داده

بندی  تعریف شود، نخست باید به ذات تعریف تجربه دینی رجوع کرد. در این میان، با جمع

آنچه در تعاریف تجربه دینی آمد، نگاه ویلیام جیمز در این مورد که نخستین نگاه کالسیک 

تواند مفید و با  حال دربردارنده رویکردی همدالنه به مفهوم تجربه دینی است، می و درعین

ن پژوهش متناسب باشد. ویلیام جیمز، چهار ویژگی اصلی را برای تجربه دینی اهداف ای

 ناپذیری، معرفت بخش بودن، زودگذر بودن، انفعالی بودن. اند از: وصف شمارد که عبارت برمی

هایی دارد که حاصل در هم  عنوان تجربه دینی ویژگی اما حقیقتِ تجربه دینی زیارت به

جای آوردن مناسک فردی و جمعی و همچنین زیارتِ  به تنیدگی حضور در مکان مقدس،

که در برخی  حال، این تجربه دینی زیارت، برخالف آن معنویِ شخصیتِ مقدس است. درعین

و باورهای مربوط به آن تقلیل « کنشِ زیارتی»( به سطح Mokrizadeh, 2011ها ) پژوهش

طور که ویلیام  ه دینی، همانیافته، فقط شامل تجربه کردنِ کنشی مثل زیارت نیست. تجرب

کنند، ماهیتی انفعالی و درونی دارد. تجربه دینی  جیمز به شالیر ماخر هم به آن اشاره می

ویژه در درون  معطوف به درکِ باطنی، حسی و تجربهِ معنایِ تماس با امر مقدس است که به

 دهد. فرد رخ می

توانند  و آداب زیارتی می ها شود. کنش البته تجربه دینی زیارت، شامل کنش هم می

های کنش در تجربه زیارت،  حال، این جلوه های بروز تجربه دینی باشند. درعین نشانه

های حین زیارت که درواقع همان نحوه انجام مناسک  تواند بسیار متنوع باشد. کنش می

پیامدِ شود. به  های مؤمن به اعتقادات دینی خود انجام میزیارت هستند، بر اساس باورداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Social Context 
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شود، آن درک درونی از معنای تجربه  ها که در نسبت با آداب زیارت بجا آورده می این کنش

 شود. دینی در درون فرد حاصل می

های مناسکی مربوط به زیارت،  بر اساس اشاره باال، چارچوب ذهنی و معیار انجام کنش

توان از مفهوم  ت، میهای دینی فرد است. البته عالوه بر اعتقادااعتقادات و باورداشت

دهی به نحوه انجام آداب و اعمال زیارتی نام برد.  هم برای جهت« های دینی نگرش»

توان موجب تغییر شکل و یک نوع  های فرد به اعتقادات سنتیِ دینی می نگرش

جای  توان به سازی آداب و مناسکی زیارتی از سوی او شود؛ بنابراین در این جا می شخصی

 استفاده کرد.« ذهنیات»تر  ها، از مفهوم کلی ت و نگرشمفهوم اعتقادا

ویژه در مورد تجربه دینی زیارت  گانه باال از ابعادِ تجربه دینی که به بندی سه تقسیم

داری در  کاربرد خواهد داشت، بر مبنای ابعادِ حداقلی است که در تعریف عملیاتی دین

داری در  به تعریف عملیاتی دینشود. وقتی  داری به کار گرفته می پژوهش سنجش دین

داری گالک و  های بومی شده بر اساس مدل سنجش دین های مختلف، از سنجه پژوهش

 ,Shojaeizand, 2005; Talibanداری ) های ایرانی سنجش دین ( تا مدل2200استارک )

2009; Khodayarifard, 2009; Kazemi & Faraji, 2010 توجه شود، سه بعد مشترک )

و « اعمال دینی»، «اعتقادات و باورهای دینی»ها قابل استنباط است:  ین آنحداقلی ب

 «.عواطف و تجربه دینی»

های دینی فرد در مورد اصول دین، طرز تلقی از فردی که به زیارتِ حرم او باورداشت

رفته، نگرش او به مفاهیمی مرتبط با زیارت مانند طلبیده شدن، دعا، زبان نیایش و مانند 

دهی به کنشِ زیارتی اوست؛ بنابراین این بخش کامالً در  ای اصلی برای جهتآن مبن

حال، آنچه او  گیرد. درعین داری قرار می چارچوب بعد اعتقادات و باورهای دینی، از ابعاد دین

عنوان کنشِ  کند، به سوی حرم می در حین زیارت و حتی قبل از آن وقتی عزمِ رفتن به

ترین  که عمیق گیرد؛ و در نهایت این عد عملِ دینی قرار میدینی کامالً در چارچوب ب

معناهای درک شده و تجربه عمیق درونی از ارتباط قلبی با خداوند و در حین گفتگوی 

نجواگونه با امام یا هر شخصیتی که او به زیارتش رفته، در چارچوب بعد تجربه و عواطف 

ها از جنسِ درکِ معنای تجربه زیارت، بلکه تن های درونی، نه گیرد. این نشانه دینی قرار می

دهد؛ احساساتی  ویژه از جنس احساسات و عواطفی است که حین زیارت به فرد دست می به

از نوع لذت، حس نزدیکی، شرم از گناه، ترس از رانده شدن، یا امید، احساس آرامش و 

ها  اندیشه -2امل گانه ش همچنین درکِ حسِ عمیقِ آمرزش گناهان. مجموعه این ابعاد سه
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عنوان  احساسات و عواطف حین زیارت، به -0ها )اعمال زیارت( و  کنش -9)ذهنیات(، 

 اند. تعریف شده« تجربه زیارت»ساخت مرتبه اول 

 روش پژوهش
فرض اصلی و ضمنی  گیرد. پیش این پژوهش در چارچوب مطالعات پدیدارشناختی قرار می

کنیم، در آگاهی ما خلق شده است  آن زندگی می پدیدارشناسی این است که دنیایی که در

(Craib, 2006: 124 ِفلسفه پدیدارشناسی بر پایه تالش برای کشف ساختارهای بنیادین .)

آنکه آسیب  کوشد تا بی شناسی پدیدارشناختی می آگاهی استوار است. بر این اساس، جامعه

شناسی را در مسائل اش برساند، اصول فلسفه پدیدار های اصلی چندانی به سرچشمه

توان گفت که  (؛ بنابراین میRitzer, 1995: 25-27شناختی به کار بندد ) جامعه

افراد چگونه دنیای »شناسی پدیدارشناختی به دنبال پاسخ به این پرسش است که  جامعه

 «سازند؟ فردی و اجتماعی خود را می

ینی است. های د در پدیدارشناسی دین، هدف اساسی، توصیف و تحلیل تجربه

توان به چیستی  های زیسته دینی می پدیدارشناسی دین مدعی است که از طریق فهم تجربه

(. موضوع مهمِ مطالعات پدیدارشناختی Yousefi & Tabei, 2012: 74دین دست یافت )

شناسی دین در  که جامعه تر باید گفت، وقتی است. به بیان دقیق« تجربه دینی»دین، مطالعه 

ها، پدیدارشناسی است. از سوی  ترین روش به دینی است، یکی از مناسبپی بررسی تجر

است؛ بنابراین، برای مطالعه « زیارت»های مهمِ بروزِ تجربه دینی، در  دیگر، یکی از میدان

ابعاد و وجوه مختلف تجربه زیارت که مصداقی مهم از تجربه دینی را در خود دارد، در این 

 پدیدارشناسی استفاده شده است.شناختی  پژوهش از چارچوب روش

جمعیت و نمونه موردبررسی: زائران امام رضا )ع( اعم از شیعه یا اهل سنت، در بازه 

اند. گردآوری اطالعات در  سال، جمعیت موردمطالعه این پژوهش بوده 90تا  29سنی 

زمانی کنندگان از میان زائرانی که در این مقطع  انجام شده و انتخاب مشارکت 20تابستان 

به زیارت حرم امام رضا )ع( آمده بودند انجام شده است. این زائران، هم شامل زائران 

گویند.  ها مجاوران می غیربومی بوده و هم شامل زائران اهل مشهد که اصطالحاً به آن

های کیفی، رسیدن به  تبع سایر پژوهش گیری در این پژوهش هم به هرچند که مبنای نمونه

گیری نظری، یک نوع توازن نسبی در  ه، اما در ترکیب با رویکرد نمونهاشباع نظری بود

مصاحبه تا  99ها بین زنان و مردان، زائران و مجاوران رعایت شد. در نهایت  انتخاب نمونه
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های مورد اشاره از نمونه نهایی  زمان رسیدن به اشباع نظری انجام شد. سهم هریک از گروه

 در جدول زیر آمده است:

 جنس ریمورد مطالعه بر اساس متغ هاینمونه یفراوان: 8جدول 
Table1: Frequency of the Participants on the Basis of their Sex 

 

 مجاور 8زائر ها نمونه

 6 8 مرد

 7 7 زن

 

گیری هدفمند بر اساس رعایت حداکثر تنوع در  ها از استراتژی نمونه برای انتخاب نمونه

رعایت چارچوب کلی تناسب بین جنس و زائر/ مجاور بودن  مشخصات فردی و همچنین

 استفاده شد.

های نیمه ساخت یافته  برای گردآوری اطالعات در این پژوهش، همچنین از مصاحبه

های پژوهش،  های اصلی مورداستفاده برای استخراج یافته استفاده شده است؛ بنابراین، داده

های مشارکتی  حال، مشاهده بوده است. درعین های انجام شده با زائران بر اساس مصاحبه

ها )اعمال( انجام  ویژه در بعد کنش مشاهده، به های زیارتی قابل پژوهشگر در ثبت ویژگی

عنوان مبنایی برای تکمیل و تدقیق  های حاصل از مشاهده به شده است. در نهایت، داده

رش شده، مورد استفاده های نگا های پژوهش که بر اساس تحلیل محتواییِ مصاحبه یافته

 قرار گرفته است.

با توجه به اهداف پژوهش، پدیدارشناسی تجربه زیارت در این پژوهش با  مراحل انجام کار:

ترکیبی از دو رهیافت توصیفی میرچا الیاده و رهیافت تفسیری ویلیام جیمز انجام شده 

اسی دارد؛ اما رهیافت بندی و گونه شن است. رهیافت توصیفی بیشتر تأکید بر توصیف، طبقه

نگری همدالنه متمرکز است. هرچند  تفسیری بر معناکاوی تجربه زیسته از طریق درون

ارائه است، اما  پاسخِ بخش عمده سؤاالت پژوهش در چارچوب رهیافت توصیفی قابل

حال، نیاز به معنا کاوی و شناختیِ معنای عمیق تجربه دینی زیارت در قالب  درعین

 نماید. طف حین زیارت، استفاده از رهیافت تفسیری را هم الزم میاحساسات و عوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منظور، زایرانِ غیر ساکن در مشهد است. -2
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برای مطالعه پدیدارشناسی مراحل مختلف ذکر شده که در اینجا از ترکیب الگوی 

( استفاده شده است. این رویکرد مشتمل بر هفت مرحله 2004( و گرانوالد )2015اسپرس )

 ,Yousefi, Sadiq Aurai, Gh. Kohansalبرای انجام یک مطالعه پدیدارشناختی است )

A. Mokrizadeh, 2012:) 

در این پژوهش هدف، شناسایی وجوه تعریف مسأله و تدوین هدف اساسی تحقیق:  -2

 های آن نزد زائران و مجاوران حرم امام رضا )ع( است. و ابعاد مختلف تجربه زیارت و ویژگی

های انجام شده مرتبط  این بخش با مطالعات مقدماتی در پژوهش انجام پیش مطالعه: -9

 های مقدماتی انجام شده است. در آستان قدس رضوی و همچنین مصاحبه

در این پژوهش از ترکیبی از نظریه  عنوان یک طرح مرجع: انتخاب یک نظریه به -0

های نظری بومی در  های تجربه دینی و همچنین مدل ویلیام جیمز در شناسایی ویژگی

داری استفاده  گانه تجربه زیارت بر اساس ابعاد دین سهداری برای تعریف ابعاد  سنجش دین

 شده است.

 این مرحله با انجام مراحل زیر طی شده است: مطالعه ساخت مرتبه اول زیارت: -8

 اصطالح در پرانتز قرار دادن چارچوب نظری مرجع تعلیق و به 

 مونه زائر با توازن نسبی سهم ن 99کنندگان که طی آن  انتخاب هدفمند نمونه مشارکت

 بین زنان و مردان، زائران و مجاوران انتخاب شدند.

 کنندگان. تعیین محورهای مصاحبه با مشارکت 

 عنوان روش اصلی گردآوری اطالعات در کنار مشاهده  انتخاب تکنیک مصاحبه به

 مشارکتی در حرم امام رضا )ع(.

 ها. ثبت مشاهدات میدانی و همچنین ضبط کامل مصاحبه 

 دی و کدگذاری واحدهای معنایی متن.استخراج جمالت کلی 

 بندی واحدهای معنایی زیارت. موضوع 

 .استخراج مفاهیم کلی 

سازی تجربه زیارت  ساخت مرتبه دوم، مفهوم ایجاد ساخت مرتبه دوم تجربه زیارت: -0

ها )اعمال( و همچنین  ها )ذهنیات(، کنش کنندگان از اندیشه بر اساس روایتِ مشارکت

حین زیارت است. این مفهوم بر اساس مراحل طی شده در بخش احساسات و عواطف خود 

 قبلی ساخته شد.
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های احتمالی در  در این بخش ناهماهنگی های غیرمنتظره: بررسی اثرات و واکنش -0

های  کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تفسیر و نگارش یافته های مشارکت گفتار و پاسخ

 جام نشود.های متناقض ان پژوهش بر اساس داده

در این  مرتبط کردن ساخت مرتبه دوم زیارت با طرح مرجع نظری تجربه زیارت: -9

های انجام شده بوده با چارچوب  سازی بر اساس مصاحبه مرحله، بین آنچه حاصل مفهوم

 نظری یک ارتباط منطقی ایجادشده است.

ارچوب شده بر اساس چ های انجام برای تحلیل اطالعات از تحلیل محتوایی مصاحبه

های انجام شده با  اسپرس و گرانوالد استفاده شده است. برای این کار، متن مصاحبه

اند. از میان  سازی کامل، طی مراحل مختلف کدگذاری شده کنندگان، پس از پیاده مشارکت

(، از روش کدگذاری ارزشی برای این Saldana, 2016: 406های کدگذاری مناسب ) روش

 .پژوهش استفاده شده است

 های تحقیق یافته

های  تری به ویژگی های پژوهش اشاره جزئی در اینجا پیش از ارائه تفصیلی یافته

های پاسخگویان، نشان خواهد داد که  شود. داشتن تصویری از ویژگی شوندگان می مصاحبه

های زیارت، بر مبنای مصاحبه با چه کسانی  آمده پژوهش در مورد تنوع تجربه دست نتایج به

 ای بوده است. های زمینه چه ویژگیو با 
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 کنندگان به تفکیک جنس های مشارکت : ویژگی6جدول 

Table2: Participants Characterisics Seperated based on Sex 

 کنندگان زن مشارکت کنندگان مرد مشارکت

 زائر/ جنس

 مجاور
 زائر/ جنس تحصیالت تأهل سن

 مجاور
 تحصیالت تأهل سن

 دیپلم متأهل 41 مجاور زن طلبه مجرد 20 2مجاور مرد

 سواد بی متأهل 60 مجاور زن دیپلم متأهل 33 مجاور مرد

 مجرد 23 مجاور مرد
طلبه سال دهم 

 )کارشناسی ارشد(
 دانشجو متأهل 21 مجاور زن

9مجاور مرد
 لیسانس بهداشت مجرد 35 مجاور زن دیپلم متأهل 33 

 سواد بی متأهل 73 مجاور زن لیسانس متأهل 44 مجاور مرد

 لیسانس حقوق متأهل 33 مجاور زن دیپلم مجرد 27 مجاور مرد

 متأهل 39 مجاور زن سواد بی متأهل 57 زائر مرد
دانشجوی دکترای 

 ادبیات انگلیسی

 متأهل 56 زائر مرد
در سطح نهضت 

 سوادآموزی
 لیسانس متأهل 33 زائر زن

 متأهل 32 زائر زن لیسانس حقوق مجرد 25 زائر مرد
کارشناسی ارشد 

 مدیریت

 لیسانس حقوق متأهل 29 زائر زن - مجرد 19 زائر مرد

 دیپلم متأهل - زائر زن - - 25 زائر مرد

 لیسانس متأهل 56 زائر زن دیپلم متأهل 55 زائر مرد

 لیسانس متأهل 41 زائر زن دانشجوی پزشکی مجرد 25 زائر مرد

0زائر زن - متأهل 32 زائر مرد
 دیپلم فوق متأهل 23 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند. شود که در شهر مشهد ساکن است و به اصطالح در مجاورتِ حرم امام رضا )ع( زندگی می مجاور به کسی گفته می -2

 مشارکت کننده مرد، مجاور و اهل تسنن -9

 مشارکت کننده زن زائر و اهل تسنن. -0
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 زیارت تجربه ابعاد

 ها )ذهنیات( اندیشه -8

حیِّ »کنندگان از امام رضا )ع( یک وجودِ  تلقیِ بیشتر مشارکت تلقی از وجودِ امام )ع(:

ها آگاه است.  بیند و بر اعمال آن است؛ وجودی نامیرا که شیعیان خود را می« ناظر و آگاه

شناسند. همچنین برخی  بانی )امام رئوف( میبسیاری از زائران امام )ع( را با ویژگی مهر

توان نیازهای رفع نشده از  عنوان یک انسان پاک و نورانی که می زائران، اما رضا )ع( را به

دانند؛ اما در مقابل،  ، می«به او رو انداخت»اصطالح  های دیگر را به او گفت و به همه راه

ها اساساً امام، انسان  کردند. از نظر آن میمعدودی از زائران هم بودند که چنین باوری را رد 

ها پیش مرده و اکنون کاری از دست او ساخته  ای بوده که سال بزرگ و پیشوای دینی

 نیست.

بیشتر افراد مورد مصاحبه به مفهومی به نام طلبیده شدن، باور  مفهوم طلبیده شدن:

برای خودشان « زیارت توفیقِ»ها طلبیده شدن را باوری درست و عامل اصلی  داشتند. آن

دهد که مورد محبت و  دانستند. مفهوم طلبیده شدن این احساس درونی را به زائر می می

ی زن سنّی هم  شونده نگاه خاص امام رضا )ع( قرار گرفته است. چنین باوری را مصاحبه

 داشته است.

آره ایمان داریم. ما ایمان شدید داریم که امام رضا ]باید بطلبه[. حتی 

خص خودمون اصالً عقیده نداشتیم بیاییم. بعد امشب نشستیم با مامانم ش

اینا نشستیم بحث کردیم گفتیم امام رضا بریم. یه روزه تصمیم گرفتیم یه 

روزه مثالً اومدیم گفتیم امام حتماً طلبیده ما رو که رسیدیم یه روزه اون 

 هم.

اعمالِ صالحِ فرد، قسمت عنوان دعوت امام )ع(، نتیجه  تعابیر از طلبیده شدن به

)تقدیر(، به مثابه همت فرد، به معنای خواست قلبی زائر، به معنای نظر لطف امام )ع( و 

نتیجه دوست داشتنِ امام )ع(، معناهایی بود که زائران از مفهوم طلبیده شدن در ذهن 

لبیده شدن داشتند. در مقابل، بازهم معدودی از افراد مورد مصاحبه اساساً باور به مفهوم ط

جای مفهوم طلبیده شدن،  حال، یکی دیگر از زائران به را از ریشه قبول نداشتند. درعین

 مفهومی مقابلِ آن یعنی رانده شدن را باور داشت.

 باور به اشیاء مقدس
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برای برخی از زائران، خرید سوغات از مشهد همانند سوغاتی بردن از سایر مقاصد 

در کنار سایر -دیگر از زائران، اعتقاد به سوغات متبرّک گردشگری است. در مقابل، برخی 

 دارند. -کاالهای قابل خریدِ غیر متبرک از مشهد

در کنار سایر کاالهای -در مقابل، برخی دیگر از زائران، اعتقاد به سوغات متبرّک 

دارند. البته مفهوم سوغات، فقط شامل کاال یا اجناسی که  -خرید غیر متبرک از مشهد قابل

های حرم هم جزو سوغات متبرّکی  شود. بلکه حتی آب سقاخانه و فرش از بازار بخرند نمی

شود. در مقابل عموم زائران، کسانی هم هستند که چنین باوری ندارند و بیشتر  محسوب می

 دانند. آن را وابسته به نیت فرد از یک شیء یا کاال می

ز زائران، باور به تقدس و تبرّک شده با برخی ا های انجام در میان محتوای مصاحبه

مشاهده  ضریح، درودیوار حرم که در مجاورتِ جسمِ مقدس و پاک امام قرار داند، بسیار قابل

است. در این میان حتی برخی از زائران اهل سنت هم به دست زدن و لمس ضریح باور 

 دارند.

ودیوار حرم را به کنند و در اما در مقابل، برخی دیگر از زائران، احتیاط بیشتری می

خصوص  بوسند. برخی از زائران هم هستند که تزئینات، به دلیل خطر انتقال بیماری نمی

دانند. گروه خاصی از زائران مانند  طالکاری حرم را نادرست و مخالف روح معنویت می

 دانند. بخشی اهل سنت هم مفهومی به نام تبرّک را خرافات می

ن و تبرّک وسایل و اشیاء، برخی زائران هنوز هم با در مورد اعتقاد به متبرّک کرد

ای از دوستان و آشنایانِ ملتمسِ دعا و مالیدنِ آن به ضریح،  خریدن لباس، یا گرفتن پارچه

کنند. برخی دیگر از زائران، اساساً به این کار معتقد نیستند. این گروه از  آن را متبرّک می

واسطه مالش  دّس اشیاء معتقد باشند، اما تبرّک بهزائران حتی اگر هم به مفهوم تبرّک و تق

 دانند. های حرم را درست نمی به ضریح و مکان

 ها )اعمال( کنش -6

بیشتر مسافرانِ شهر امام رضا )ع( بیشترین تمرکز و الگوی گذارن وقت در مشهد: 

، برای ها بناگزیر مقداری خرید دهند. آن اولویت خود را آمدن به حرم برای زیارت قرار می

دهند. برخی از  همراه بردن سوغاتی برای آشنایان و بستگان نزدیک یا برای تبرّک انجام می

 این گروه، تقریباً هیچ برنامه دیگری غیر از زیارت ندارند.

های جانبی  های خاصی را به خرید، تفریح یا زیارت هایی هستند که زمان گروه دوم، آن

و فضاهای بازی داخل شهر، مراکز گردشگری شاندیز ها  دهند. پارک در مشهد اختصاص می
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های آبی، مراکز خرید جدید با امکانات چندگانه و مواردی همچون موزه  و طرقبه، پارک

 حرم یا موزه نادری ازجمله مقاصد مهم تفریحی موردنظر زائران است.

ه ها ب کنند. آن بخشی از زائران هم عمده وقت خود خارج از حرم را صرف خرید می

زنند. کاالهایی مثل زرشک و زعفران و  بازارهای مناطق دورتر از اطراف حرم هم سر می

های سنتی در کنار خرید  ها و همچنین، نخود و کشمش و برخی شکالت حتی برخی ادویه

کاالهایی مثل پارچه چادری. سومین گونه از الگوی گذران وقت در خارج از حرم برای 

دهند.  ها انجام می شود که برخی از آن های جانبی دیگری می ارتزائران مسافر، مربوط به زی

توان در این مقوله جای  زیارت یاسر و ناصر، خواجه اباصلت و حتی آرامگاه فردوسی را می

 داد.

بنابراین این دسته از زائران، توازنی بین سه نوع هدف کلی در سفر خود برقرار 

 این میان، همواره زیارت، اولویت اصلی است. کنند؛ زیارت، خرید و تفریح. البته در می

 الگوی گذران وقت در حرم

های تمیز، عطر زدن و البته داشتن وضو، به همراه برخی  انجام غسل زیارت و پوشیدن لباس

سوی حرم، جزو آداب زیارتی است که برخی زائران مقید به انجام آن  ذکرها حین حرکت به

 سوی حرم هستند. قبل از حرکت به

ها دیده شد،  های مصاحبه لبته تمامِ آنچه از بجا آوردن کامل این آداب در نمونها

 مربوط به مجاورانِ ساکن مشهد بود.

در زمان ورود به حرم، بسیاری از زائران توقفی هرچند کوتاه در آستانه ورودی به حرم 

دست بر  دهند و برخی فقط در سکوت، خوانند، برخی سالم می دارند. برخی اذن دخول می

شوند. در این میان البته تعداد کمتری هم هستند که بدون  کنند و وارد می سینه تأملی می

شوند؛ اما درمجموع، بیشتر زائران قائل به توقف و حداقل سالمی به امام )ع(  توقف وارد می

 عنوان احترام یا حتی گرفتن اجازه برای ورود به حرم هستند. به

ی از زائران کامالً مقیدند که از ورودی خاصی به زیارت در داخل حرم، تعداد کمتر

امام بروند، از پایین پا وارد شوند یا در محل خاصی بنشینند و زیارت بخوانند؛ اما تعداد 

شوند.  بیشتری از زائران، بدون تقید خاص به یک صحن خاص، به آداب زیارت مشغول می

اق خاصی را برای نشستن و زیارت البته برخی هم به دالیل حس و عاطفی، صحن یا رو

 کنند. انتخاب می
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در مورد ساعات حضور زائران در حرم رضوی، بیشترین جمعیت زائران در حرم در 

حال در زمان برگزاری مراسم دعا )دعای  زمان اقامه نمازهای جماعت حضور دارند. درعین

ون ایام آخر ماه صفر، های مذهبی همچ ویژه در ایام مناسبت توسل، دعای کمیل و ...( و به

ها یا  شود. برخی از زائران هم غروب ای بیشتر می مالحظه میزان جمعیت زائران به شکل قابل

های انتهایی شب را که جمعیت نسبتاً کمتری در حرم است برای زیارت  برخی دیگر ساعت

مجاوران  طور طبیعی بین ساعات زیارت مسافران و کنند. البته به و آمدن به حرم انتخاب می

 هایی وجود دارد. تفاوت

زمان زیارت هم تفاوت زیادی بین زائران وجود دارد. این تفاوت بیشتر بین  از نظر مدت

خورد. یک مجاورِ حرم امام رضا )ع( در مقابل تعداد دفعات  مسافران و مجاوران به چشم می

د؛ اما زائرانی که کن تری را صرف زیارت می های کوتاه آید، زمان بیشتری که به زیارت می

اند، تالش دارند تا در هر بار مراجعه به حرم،  کیلومترها مسافت را برای زیارت امام آمده

کنند  مدت بیشتری را در حرم بمانند. زائران گاه تا چهار یا پنج ساعت را در حرم سپری می

 تا از فرصت محدود سفر خود به بهترین شکل استفاده کرده باشند.

 عمال زیارتنحوه انجام ا

کنندگان بسیار متنوع بوده است. این تنوع  نحوه انجام اعمال و آداب زیارت در بین مشارکت

آورند و تنها به ذکر صلوات یا آیاتی از قرآن  از معدودی از زائران که کمترین آداب را بجا می

ها در  م از آنکنند تا کسانی را که به انواع دعاها و نمازها و حتی بجا آوردن هرکدا اکتفا می

 شود. شرایط و مکان خاص را شامل می

نامه امام رضا )ع( اولویت مهم اکثر زائران مورد مصاحبه است.  خواندن زیارت

نامه نیستند و خود به گفتگو با  حال، برخی دیگر متکی به خواندن متن عربی زیارت درعین

 پردازند. امام می

رکعت نماز زیارت بخونن این کارو بکنن و ها مثالً من دیدم مقیدن که حتماً دو  بعضی

اون کارو بکنن و آدابی رو که وارد شده انجام بدن من زیاد مقید این جور چیزها نیستم 

راستش نه اینکه بخوام بگم این کار این روش درسته هر کسی باالخره یه روش داره من 

اون عرضه کن اون کنید که االن خوبه  معتقدم اون چیزی که دم دستت میاد و احساس می

چیزی که الزمه بگی بگو. مناسک زیارت بنظر من زیاد نه اونقدرا هم مهم نیست. اون 

 ارتباط قلبیه که مهمه.
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نماز زیارت، نمازهای یومیه که البته بیشتر زائران وقتی در حرم حضور داشته باشند، 

ال زیارتی است که ترین اعم خوانند و همچنین خواندن قرآن هم از مهم آن را به جماعت می

شود. در این میان، بجا آوردن نمازهای قضا و همچنین خواندن  در میان زائران مشاهده می

اهلل، زیارت  شود. زیارت امین ها بسیار مشاهده می ها هم در میان آن سایر دعاها و زیارت

اهایی که جامعه کبیره، زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین و دعای عالیه المضامین به همراه دع

، دعای ندبه و دعای کمیل از 2روزهای خاص هفته هستند، همچون دعای توسل منسوب به

 ترین دعاهایی است که در برنامه اعمال زائران امام رضا )ع( قرار دارد. رایج

و اما بخش مهمی از آداب زیارت برای تعداد زیادی از زائران، لمس یا نزدیک شدن به 

را درواقع، رفتن به نزدیک ضریح یا « زیارت کردن»ز زائران، ضریح است. اساساً برخی ا

درستی، لذت و احساس خوشایند نزدیک شدن و لمس  دانند. آنان با اعتقاد به لمس آن می

 دانند. ضریح، آن را دارای اثرات مثبت می

کنم خیلی نزدیکتره  خب آدم میره دست میزنه )به ضریح( من فکر می

 کنی. کنی صحبت می امامو لمسش میخب یعنی داری تو واقعاً 

پذیرند  ها هستند که هرچند به نزدیک ضریح رفتن و لمس آن را می برخی دیگر از آن

و خودشان نیز به آن مایل هستند، اما در ازدحام جمعیت و شرایطی که نزدیک شدن به 

کنند.  ضریح همراه با ایجاد فشار و زحمت مضاعف برای سایر زائران است، این کار را نمی

 شوند. برخی دیگر هم اساساً تفاوتی بین کنار ضریح و سایر فضاهای داخل حرم قائل نمی

توان در استفاده از زبانِ دعا و نیایش هم  چنین تنوعی در دیدگاه و کنشِ زائران را می

ها به  نامه صورت سنتی، کامالً مقید به خواندن متن دعاها و زیارت مشاهده کرد. برخی به

ها حتی در مواردی، زبان عربی را  هستند. آن -تی اگر معنای آن را متوجه نشوندح -عربی

دهند؛ اما برخی دیگر توجه به معنای  به دلیل آنکه زبانِ مادریِ امام )ع( است، ترجیح می

کنند تا عالوه بر متن عربی، ترجمه آن را هم بخوانند.  دانند و تالش می آن را هم مهم می

خوانند، اما در  ز زائران هم هستند که هرچند نماز و قرآن را به عربی میحال، برخی ا درعین

های قومی خود دعا و نیایش  سادگی به زبان مادری خود، فارسی یا حتی زبان سایر موارد، به

 کنند. می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه روز خاصی ندارد، اما مراسم این دعا در مساجد و اماکن مقدس ایران، بیشتر موارد در شب دعای توسل اختصاص ب -2

 شود. چهارشنبه )سه شنبه شب( برگزار می
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 احساسات و عواطف -9

 حس و حالِ حین زیارت

درونی از کنشِ زیارتی  ترین بخش تجربه دینی زیارت، درواقع، همان تجربهِ عمیقِ عمیق

آید. این حس و  است که در درون فرد با بروز احساسات و عواطفی خاص برای زائر پیش می

کنندگان ناشی از باور به زنده، بینا و ناظر بودن امام است. بر این  حال در بیشترِ مشارکت

ن و اساس، بخشی از احساس زائران حین حضور در حرم، حسی آمیخته به شرم از گناها

 خطاهاست.

در مقابل، احساسی از آرامش، سبک باری و احساس امنیت در جوار حرم امام رضا )ع( هم 

وجود دارد که توأم با حسی از یک انرژی فعال، حس مراقبتِ امام از خود، حس یک لذت 

 کنندگان روایت شده است. دائمی و حس نشستن یک نور در جان از زبان مشارکت

های مختلف نیز، بخشی از این تجربه است. احساس  م در شکلاحساس نزدیکی با اما

دوست داشتنِ عمیق و راحتی در درد دل با امام بخشی از این احساس است که گاه زائر را 

مثلِ یک جسم زنده  –دارد که مثل یک دوست در ابتدای ورود به حرم به سمت امام  می وا

 فشارد. ، دست او را میدست دراز کند و تصور کند که امام هم در پاسخ –

ها و  بخش دیگری از حس و حال حین زیارت مربوط به جدا شدن از نگرانی

اهمیت شدن مسائل پوچ و  ها، کم هاست. فراموشی مشکالت، رفع نگرانی و دغدغه دغدغه

هایی از این نوع  اهمیت، حس آزادی، حس رهایی از دنیا و حس رهایی از اسارت بخش کم

ها اشاره کرده و  کنندگان به آن ان زیارت است که برخی از مشارکتتجربه ویژه در جری

 اند. روایت کرده

بخش مهم دیگری از حس و حال حین زیارت، احساس بخشیده شدن و آمرزش 

گناهان است. این احساس عمیق گاه در لحظه ورود به حرم، گاه در کنار ضریح، گاه حین 

گفتگوی عاشقانه زائر با امام با زبان خودمانی، به  نامه و گاه در جریان دعا یا خواندن زیارت

 دهد. او دست می

ترین روایت از حس و حال عمیق زائر حین زیارت،  در نهایت، آخرین بخش و عجیب

کنندگان دو نفر از  شود. در میان مشارکت به تجربه حضور یا مالقات با امام مربوط می

ها در حد احساسی از  ند. تجربه یکی از آنا ای اشاره کرده مسافرانِ مرد به چنین تجربه

قراری اوست؛ اما تجربه روایت شده  ی خود و آرام کردن بی حضور امام، دستان او روی شانه

شدت عمیق و شامل مالقات و گفتگو با امام رضا )ع( است. این زائر حتی  دیگر، به
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رضا )ع( و امام زمان )عج( هایی از مالقات با امام زمان و حتی توصیفی از ظاهرِ امام  روایت

 کند: ارائه می

من رو پنج بار امام رضا شفا داده. دو بار امام حسین یه بار امام زمان. 

کردیم. امام رضا اومد گفت:  ... یه دفعه هم سرما خورده بودم، قم کار می

کنی. ...  میرم. گفت: این آب رو بخور شفا پیدا می چته؟ گفتم: آقا دارم می

سی دخترمه بود دستمم تنگ بود. اونموقع نگفتم بهش خجالت اون سال عرو

کشیدم. الحمدهلل قشنگ بود، ماشاء اهلل. خجالت کشیدم. هیچی نگفتم. ... 

امام رضا کمکمون کرد. عروسی قشنگ هر چی چیزی کردیم، کم و زیادشو 

 امام رضا هی درست کرد.

و حالِ عمیقِ خاص  های خاص و حس در مجموع بیشتر زائران مورد مصاحبه تجربه

های متنوع از یک احساس  اند. این تجربه خود را در جریان حضور در حرم و زیارت داشته

آرامش و امنیت خاطر در حرم تا حسی از آمرزش یا حتی احساس مالقات با امام تنوع 

 داشته است.

 حس و حال نسبت به فضای فیزیکی حرم

تقسیم است. بیشتر زائران  دو بخش قابل طورکلی به حس و حال زائران در این مورد به

احساسی مثبت، نوعی دوست داشتن و عاطفه، یا حداقل موضعی غیر منفی نسبت به فضای 

توان گفت  طورکلی حتی می ها و تزئینات مختلف آن دارند. به ها، رواق فیزیکی حرم، صحن

ای فیزیکی که تمامی زائران موردبررسی نوعی نگاه مثبت حداقل به بخشی از این فض

ای شدیدتر نسبت به برخی  تر عاطفه داشتند. در این میان، برخی زائران، احساسی عمیق

 فضاها مانند مسجد گوهرشاد، دارالحکمه و درالحجه دارند.

ها به فضای فیزیکی حرم و  های منفی آن اما گروه دوم زائران، گروهی هستند که نگرش

های  ازجمله در ضریح امام رضا )ع( به نگرش های مختلف آن کاررفته در بخش تزئینات به

ها و تزئینات در  مثبتشان در این مورد غلبه دارد. حتی یکی از آنان از این حجم زیباسازی

گیری سیاسی در جهت مشروع سازی برای حکومت را داشته  حرم، تلقی یک نوع جهت

 است.
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ست. ها، هنره. ]اما[ طال کوبی این دیگه هنر نی ... هنر کاشی بری

های خیلی خوشگل مسجد  اشرافی گریه. من مثالً با، من با کاشی بری

ها مشکل دارم. با  گوهرشاد من هیچ مشکلی ندار. م من با اون طالکاری

ضریح طال مشکل دارم. ... توی این فضا که میام کامالً حسم آینه که این 

ت خوبیه همه آبادانی و زرق و برق حرم برای آینه که ما فکر کنیم چه حکوم

که اینقدر به امام رضا بها داده در حالی که به نظر من ]مفهوم[ امام رضا رو 

 کنه. از درون تهی کرده و داره که برای اهداف خودش استفاده می

 ها جمع بندی ابعاد و شاخص

بندی نهایی  تفصیل آمد، جمع ها به های پژوهش که در بخش یافته بر اساس تفسیر داده

 شود. شامل موارد زیر می نتایج در سه بخش

 ها )ذهنیات( اندیشه -8

ها  دانند که هرچند قرن بیشتر زائران موردمطالعه، امام رضا )ع( را پیشوای دینی خود می

ها بر اساس  ازاین شهید شده، اما همچنان در جوار الهی حیاتِ معنوی دارد. آن پیش

است که عالوه بر آنکه « ناظرِ آگاهحیّ »های شیعی چنین باور دارند که امام رضا )ع(  آموزه

توان برای برآورده شدن حاجات مختلف به او متوسل شد، به اعمال و رفتار شیعیان خود  می

های خود به تصویری روشن از احساسِ حضور و  رو، زائران در مصاحبه ناظر است. ازاین

ام رضا )ع( کسی است کردند. از نظر آنان ام نظارت امام را بر اعمال و زندگی خود روایت می

توان با او گفتگو و درد دل کرد و برای حل مشکالت زندگی که امام گویی از آن آگاه  که می

مشخصاً دو نفر از  –حال، بخش کمتری از زائران هم  درعین«. به او رو انداخت»است، 

بودند ها معتقد  چنین اعتقادی نداشتند. آن -کنندگان که هر دو مرد و مجاور بودند مشارکت

ها پیش از دنیا رفته  که امام یک شخصیت بزرگ و پیشوای دینی بوده که به هر شکل سال

ای  وجه حضورِ زنده هیچ ها باشد، اما به تواند یک الگوی دینی ویژه برای آن که هرچند می

 ندارد که بتوان با او روبرو شد.

کنندگان به مفهوم  ارکتبه تبعِ باور به تلقی از امامِ زنده و آگاه و ناظر، بیشتر مش

ها نوعی از  های مختلف آن معتقد بودند. در این میان، برخی از آن طلبیده شدن به شکل

باور ویژه را در ذهن داشتند که بر اساس آن، امام رضا )ع( شخصاً از زائرانی که توفیق 

حتی  ها در برخی از موارد کند. آن کنند برای آمدن به زیارتش دعوت می زیارت پیدا می
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دانند؛ اما برخی دیگر از  آمدن به زیارت را بدون طلبیده شدن از سوی امام غیرممکن می

زائران هم بودند که طلبیده شدن را در واقع همان نیت خالص، یا اراده و همت فرد برای 

دانستند. درهرصورت زائرانی که به این مفهوم باور دارند، گویی طلبیده  آمدن به زیارت می

ر واقع به معنای نظرِ لطف امام به زائر و همچنین محبت و دوست داشتن امام از شدن را د

دانند. در مقابل تمامی این تنوع در باورداشتن یا نداشتن به طلبیده شدن،  سوی زائر می

بودن امام، مفهوم  کنندگان بر مبنایِ عدم اعتقاد به زنده بازهم همان اقلیت از مشارکت

 کنند. را هم رد میطلبیده شدن از سوی او 

گنجد، مفهوم اعتقاد به اشیاء  اما مفهوم دیگری که جزو اعتقادت مربوط به زیارت می

شود.  مقدس است. در اینجا تنوع بیشتری بین نظرات و باورهای زائران مشاهده می

عنوان اجناسی  کنندگان مقید به خرید سوغات از مشهد به که برخی از مشارکت درحالی

ند، اما برخی دیگر این کار را نه برای بردن کاالیی متبرّک به خانه، بلکه برای هست« تبرّکی»

ها بجا  بجا آوردن رسمی قدیمی که نه تنها برای سفرهای زیارتی، بلکه برای همه مسافرت

ها در میان خریدهای خود، نه فقط کاالهایی که به سوغات خاص  دهند. آن است، انجام می

اس و کاالهای دیگری را که به خصوص در میان مراکز خرید مشهد مشهورند، بلکه اجن

خرند. البته در این میان برخی از زائران معتقد به  شوند را هم می جدید و پاساژها پیدا می

کنند فرشی از  دارند یا تالش می تبرّک و بردن تبرّکی به خانه، از آب سقاخانه حرم برمی

، به یادگار ببرند. درهرصورت این گروه از زائران های حرم را که زیر پای زائران بوده فرش

دانند که تقدّس خود را از مجاورت با حرم امام  سوغات متبرّک را گویی شیء مقدسی می

 رضا )ع( گرفته است.

اما سوغات متبرّک فقط بخشی از اعتقاد به اشیاء و کاالهای متبرّک است. بخش مهم 

ها و  اشیاء، درها و دیوارها و وسایل داخل حرم، صحناین نوع باورمندی، به اعتقاد به تقدّس 

کنندگان در این مورد متفق القول بودند که  شود. بیشتر مشارکت های آن مربوط می رواق

ها ضریح امام را دارای ویژگی و  تمامی اجزای حرم، مقدس است. در این میان، برخی از آن

تر شوی، بهره بیشتری از آن  کدانستند که هرچه به آن نزدی انرژی و تقدسی خاص می

بری؛ اما در مقابل برخی دیگر تفاوت خاصی از نظر میزان تقدس بین ضریح و سایر  می

دیدند. در اینجا، حتی برخی از زائرانی که به مفهومِ امام زنده و  فضاهای داخل حرم نمی

ش لمس رسان و مفهوم طلبیده شدن هم معتقد بودند، حتی با وجودِ تأیید و پذیر یاری

نداشتند. برخی  -ویژه در شرایط ازدحام جمعیت به –ضریح، چندان اصراری به این کار 
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کردند و با  دیگر هم بوسیدن ضریح، درودیوار حرم را به دلیل خطر انتقال بیماری رد می

 کردند. وجود تأیید تقدّس و تبرِک این فضاها، از این کار اجتناب می

های داخل  قدّس امر مقدسِ مادی که همان اشیاء و مکانهای متفاوت به ت باورها و نگرش

حرم است، روی نگرش زائر در مورد متبرّک کردن اشیاء و وسایل با مالش به ضریح هم 

ارتباط دارد. در این میان، باور به اینکه فرد پارچه، لباس یا هر شیء دیگری را با مالیدن به 

ویژه ضریح  س فضاهای فیزیکی حرم، بهها که به تقدّ ضریح متبرک کند حتی در بین آن

اعتقاد دارند هم عمومیت ندارد. در این مورد تنها برخی از زائران هستند که به این کار 

اعتقاد ویژه دارند. برخی دیگر هم هستند که البته در این مورد موضعی خنثی دارند، یعنی 

آشنایان را در متبرّک هرچند خودشان چنین کاری را الزم ندانند، اما سفارش دوستان و 

 دهند. کردن یک کاال یا شیء خاص با مالیدن به ضریح انجام می

 ها )اعمال( کنش -6

در مورد نحوه گذران وقت در حرم، سه بعد موردبررسی قرار گرفت. در مورد آمادگی برای 

هایی  رفتن به حرم، این بیشتر مجاوران مورد مصاحبه بودند که مقید به داشتن آمادگی

در ظاهر خود بودند. غسل، نظافت بدن، پوشیدن لباس تمیز، پاکیزه و معطر کردن  حتی

چه از شهرهای –خود بخشی از این آداب است؛ اما در مورد ورود به حرم، بیشتر زائران 

مقید به ایستادن و برقراری یک ارتباط کوتاه، چه با خواندن اذن  -دیگر و چه مجاوران

به فارسی و چه با سکوت و حسی از کسب اجازه از امام  دخول به عربی، چه سالم دادن

وجود، تعداد کمتری هم بودند که چندان مقید به این کار نبودند و مستقیماً از  بودند. بااین

شدند. این تفاوت در جریان مشاهدات میدانی  در ورودی بدون هیچ توقفی وارد حرم می

 انجام شده نیز ثبت شده است.

، از نظر موقعیت قرار گرفتن و زیارت کردن، بیشتر پس از ورود به حرم

کنندگان زائرانی بودند که تقید یا تعصب خاصی بر حضور و استقرار در یک بخش  مشارکت

ها را برای نشستن و زیارت  ها یا رواق از حرم نداشتند. البته برخی از آنان، بعضی از صحن

شتری از زائران موردبررسی ترجیح دادند. در این مورد البته تعداد بی کردن ترجیح می

دادند که در طول زیارت خود، به مقابل ضریح یا کامالً نزدیک به آن بروند. گویی یک  می

تر از زیارت، شنیده شدن دعاها و راز و نیازها و نیایش در مقابل  نوع احساس هرچه مطلوب

ائران وقتی کامالً ضریح، در میان زائران عمومیت داشت. این احساس خوش برای بعضی از ز

و بتوانند حتی اگر شد، « دستشان برسد»اصطالح  شد که ضریح را لمس کنند، به محقق می
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ضریح را ببوسند. یکی از زائران در مصاحبه خود حتی از انرژی خاصی گفت که هرچه از 

 شود. ضریح دور شویم، شدت آن کمتر می

د کمتری بودند که مقید به کنندگان، تعدا توان گفت از میان مشارکت درمجموع می

ورود از یک درب خاص، حرکت از یک مسیر و آمدن به کنار ضریح از مسیر خاص )پایین 

کنندگان، تقید خاصی در مورد صحن یا رواق مشخصی از  پا( داشتند؛ اما در مقابل، مشارکت

ر، ت چسب حرم نداشتند. البته در این مورد، رفتن به نزدیک ضریح برای زیارت هرچه دل

 ها داشتند. ترجیحی بود که تعداد زیادی از آن

کننده در پژوهش به  های مشارکت از نظر زمان حضور در حرم، بیشترین تمایل نمونه

های  های اقامه نماز جماعت و همچنین برگزاری مراسم دعاهای هفتگی یا برنامه ساعت

ان تفاوت زیادی وجود زمان حضور در حرم بین زائر حال، از نظر مدت مناسبتی بود. درعین

ازاین به آن اشاره شد، تنوع زیادی  داشت. عالوه بر تفاوت بین زائران و مجاوران که پیش

های حضور در حرم بین زائران وجود داشت؛ اما درمجموع، بین بیست دقیقه تا  بین زمان

ها صرف زیارت امام رضا )ع(  زمانی است که آن معموالً سه ساعت حضور در حرم، مدت

 رسید. زمان برای زائران شهرهای دیگر گاه به چهار یا پنج ساعت هم می کردند. این مدت یم

شود. از  ترین بخش اعمال زیارت، آن بخشی است که در داخل حرم انجام می اما مهم

کنندگان در نمونه موردبررسی  این نظر هم تنوع نسبی در نحوه اعمال زیارتی مشارکت

یتی از زائران به گفتن ذکرهای محدود مثل صلوات یا خواندن شود. هرچند اقل مشاهده می

کننده، آداب دیگر زیارت ازجمله نماز  های مشارکت کنند، اما بیشتر نمونه قرآن اکتفا می

نامه هم بخش دیگری از آداب زیارت است که  عالوه، خواندن زیارت آورند. به زیارت را بجا می

های دیگر  حال خواندن دعا و زیارت ه است. درعینبین زائران مورد مصاحبه عمومیت داشت

در کنار خواندن نمازهای دیگر مستحبی و همچنین بجا آوردن نمازهای قضا ازجمله اعمال 

حال، از نظر زبان نیایش و دعا،  ها در مدت حضور در حرم امام رضا )ع( است. درعین آن

خوانند، اما برخی از آنان تالش  یهای عربی را هم مهرچند بیشتر زائران دعاها و زیارتنامه

های  حال، با وجودی که بیشتر نمونه دارند تا به معنای آن هم توجه کنند. درعین

دانند، اما تعداد  گویند را مفید می کننده توجه به معنای دعاها و ذکرهایی که می مشارکت

نظر از خواندن  صرف ها را هم بخوانند؛ اما ها مقیدند که حتماً ترجمه فارسی آن کمتری از آن

های دعا وجود دارد، برخی از  ها در کتاب ها و ذکرهایی که متن عربی آن نامه دعاها، زیارت

و راز و نیاز  -یا زبان قومی خود –زائران، اولویت بیشتری برای دعا و نیایش به زبان فارسی 

 اند. به بیانی خودمانی قائل



 

 

 

 

 
 

 

 8935، تابستان 58، شماره 62سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 832
 

در مورد بسیاری از زائران، ازجمله تعداد زیادی  اما در کنار آنچه در مورد بجا آوردن اعمال

کننده مشاهده شد، دوست داشتن و تمایل به نزدیک ضریح رفتن و  های مشارکت از نمونه

دعا، نیایش و راز و نیاز با خداوند و همچنین گفتگو با امام از روبروی ضریح و حتی در کنار 

به ضریح « دست رساندن»ی رفتن و حال، بیشتر آنان، تالش و اصرار برا آن است. درعین

ها از نظر مقدس بودن و  دانستند. بعضی از آن ویژه در ازدحام جمعیتِ زائر را درست نمی به

 متبرّک بودن فضاها تفاوتی بین ضریح و سایر فضاهای حرم قائل نبودند.

 احساسات و عواطف -9

ها حین زیارت تنوع  نکننده، حس و حال آ های مشارکت بر حسب محتوای مصاحبه با نمونه

زیادی دارد. این احساس درونی از نوع احساس شرم و گناه تا احساس آرامش و امنیت 

بودن امام رضا )ع(،  متفاوت است. برای بیشتر زائران موردبررسی، بر اساس همان باور به زنده

حس و حال زیارت، کامالً شبیه به حالِ کسی که در محضر یک شخصیت بزرگ یا یک 

ها از حضور در حرم احساس نوعی  بزرگوار حضور دارد. به همین دلیل برخی از آن دوست

اند آگاه  ها را دیده و به آنچه کرده پندارند امام آن شرم از گناه و خطاهایی را دارند که می

است. بر اساس همین باور است که حضور در حرم امام، برای آنان حسی از نزدیکی به او را 

کننده، نوعی  های مشارکت بر این احساس نزدیکی، تعداد زیادی از نمونهدهد. عالوه  می

کنند. همین احساس  احساس آرامش و امنیت خاطر را در حرمِ امنِ رضوی روایت می

ها و  آرامش و امنیت کافی است که زائر در کنار حرم امامش احساس کند که از تمام نگرانی

را به فراموشی سپرده است. برخی از زائران هم  ها های روزمره زندگی جداشده و آن دغدغه

کنند که  کردند که در حین زیارت، لحظاتی را تجربه می های خود اشاره می در مصاحبه

واسطه نظر لطف او  کنند گناهانشان در حضور امام رضا )ع( بخشیده شده و به حس می

، آن حس آرامش و اند. از میان تمامی این احساسات مشمول آمرزش خداوند قرار گرفته

کننده غیر معتقد به  بالی، احساس مشترکی است که حتی در میان آن دو مشارکت سبک

 ها برای زیارت بوده است. امام زنده و ناظر هم روایت شده و در واقع بخشی از انگیزش آن
به تَبَع حس و حالی که زائران نسبت به امام )ع( دارند، یک نوع حس عاطفی نسبت 

ویژه به دلیل  آید. این حس و حال به های حرم نیز به وجود می ها و رواق صحنبه فضاها، 
ها و اطراف ضریح و همچنین خود ضریح، در میان بیشتر  فضاسازی و تزئینات داخل رواق

وجود، برخی از زائران نسبت به بخشی از این  شده است. بااین کنندگان تقویت مشارکت
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ح و بخشی از تزئینات در رواق امام خمینی نگرش تزئینات ازجمله، طالکاری روی ضری
 اند. مثبتی نداشته

های متنوعی که در تجربه زیارت زائران  بر اساس نتایج پژوهش، مجموعه ابعاد و مؤلفه
ای است که در جدول زیر  های چندگانه شده شامل ابعاد و مؤلفه مورد مصاحبه شناسایی

ه دوم تجربه زیارت، با جزئیات و تفصیل و عنوان ساخت مرتب آمده است. این مجموعه به
تدقیق بیشتری نسبت به ساخت مرتبه اول، ادراکِ زائران امام رضا را از تجربه زیارت توضیح 

 دهد. می
 ساخت مرتبه دوم –های تجربه دینی زیارت  : مفاهیم نهایی، ابعاد و مؤلفه 9 جدول

Table3: Final Concepts, Demensions and Components of Pilgrimage 

Experience- Second Level Construct 
 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد مفهوم

ت
یار

ه ز
جرب

ت
 

 ها اندیشه

 )ذهنیات(

 امام حیِّ ناظرِ آگاه تلقی از امام رضا )ع(

 باور به این مفهوم مفهوم طلبیده شدن

 اعتقاد به اشیاء مقدس

 سوغات متبرک

 اء حرمتقدّس ضریح، درودیوار و اشی

 متبرّک کردن و تبرّک وسایل

 ها کنش

 )اعمال(

 الگوی گذران وقت در حرم

 قبل از ورود

 ورود به حرم

 داخل حرم

 نحوه انجامِ اعمال زیارت

 نامه و راز و نیاز با امام خواندن زیارت

 نماز زیارت

 نمازهای یومیه و جماعت

 قرآن خواندن

 ها نامه و زیارتسایر دعاها 

 لمس یا نزدیک شدن به ضریح

 زبان دعا و نیایش

 احساسات و عواطف

 حس و حالِ حین زیارت

 احساس شرم و گناه

 آرامش و امنیت

 احساس نزدیکی به امام

 ها ها و دغدغه رفع نگرانی

 احساس بخشش گناهان

 تجربه حضور یا مالقاتِ امام

ل نسبت به فضای حس و حا

 فیزیکی حرم

 نگرش و عواطف مثبت

 نگرش و عواطف منفی
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 گیری بحث و نتیجه

های گوناگون تجربه زیارت، به سهم خود ابعادی از  های( مربوط به مؤلفه مفاهیم )شاخص

دهد. در توضیح نسبت بین این سه  دهد را نشان می آنچه در جریان زیارت بر زائر رخ می

دهی  ها هستند، بنیانی برای جهت ها که ترکیبی از باورها و نگرش ه اندیشهبعد باید گفت ک

های زیارتی که در چارچوب همان باورها  آورند و کنش های زیارتیِ یک زائر فراهم می کنش

شوند، در محدوده جغرافیایی جایی به نام حرم امام رضا )ع( بروز و  و اعتقادات انجام می

تحت تأثیر چند عامل هستند. نخست و پیش از همه، شرایط  ها یابد. این کنش ظهور می

گیری تجربه  های فردی زائر است که بر شکل محیطی و زمینه زندگی شخصی و ویژگی

ازآن، فضای فیزیکی حرم، تزئینات آن، شرایط  گذارد. پس دینی او در کنش زیارت اثر می

های  ها و روال معمولِ برنامه مراسممربوط به اداره حرم اعم از نحوه تعامل خادمان، برگزاری 

داخل حرم و همچنین صداهای داخل حرم ازجمله آنچه از بلندگوهای داخل حرم پخش 

شود، در کنار حضور زائران دیگر، میزان ازدحام جمعیت زائران و نحوه تعامل زائران با  می

رم که در گیری احساسات و عواطف زائر در مدت حضور در ح توانند بر شکل یکدیگر، می

 واقع ذات اصلی تجربه دینی است، تأثیر بگذارد.

توان گفت که نسبت و نحوه رابطه بین سه بعد تعریف شده برای تجربه  بنابراین می

ها و اعمال زیارتی فراهم  ها چارچوبی برای کنش زیارت از باال به پایین است. باورها و نگرش

ی و البته تحت تأثیر زمینه شخصیِ زندگی ها نیز در تعامل با فضای محیط آورند و کنش می

دهند. این احساسات و عواطف دربردارنده  زائر، احساسات و عواطف زائر را شکل می

 های تجربه دینی یک زائر در حرم امام است. ترین الیه عمیق

های ذیل هرکدام، در چارچوب مدل  شده و شاخص های شناسایی تمامی ابعاد مؤلفه

توانند مبنایی برای مطالعات تجربیِ کمّی )پیمایش( در بررسی  ت، میمفهومیِ تجربه زیار

 سنخ شناسانه زیارت قرار گیرند.

 یتشکر و سپاسگزار

مجموعه مدیریت پژوهش و   ی دانم از همکاری و همراهی خوب و دلسوزانه الزم می

  مینهریزی آستان قدس رضوی که در به انجام رسیدن این پژوهش و فراهم آوردنِ ز برنامه

طراحی یک مدل مفهومی برای تعریف عملیاتی تجربه زیارت نقشی اساسی داشتند، تشکر 

 کنم.
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